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W dniu 2 lipca 2009 r. wystąpiłem do Pana Komendanta z informacją 
o niepokojących ustaleniach naszego Biura, opartych również na prezentowanych 
przez organizacje pozarządowe, wciąż aktualnych doświadczeniach, świadczących 
o odstępowaniu funkcjonariuszy Policji od podejmowania działań w przypadku 
zgłoszeń o wykorzystywaniu małych dzieci do żebrania oraz niepodejmowaniu działań 
zmierzających do ustalenia, czy dzieci te nie są ofiarami handlu ludźmi. 

W swoim piśmie z dnia 17 lipca 2009 r. (Gb-3441/3265/SIP/09/PM) wskazał Pan 
na liczne przedsięwzięcia Policji, odnoszące się do zagadnienia żebrania i handlu 
ludźmi, w tym m.in. opracowanie na przełomie września i października 2008 r. 
koncepcji zwalczania handlu ludźmi w aspekcie zmuszania ofiar do żebractwa 
i wydania przez Pana poleceń i decyzji dotyczących szkoleń zmierzających do nabycia 
przez wszystkich policjantów umiejętności identyfikacji ofiar handlu ludźmi. 

Niepokojące są jednak zaprezentowane przez Pana Komendanta dane statystyczne 
wskazujące na to, że w II półroczu 2008 r. w całej Polsce zetknięto się jedynie z 41 
przypadkami wykorzystywania dzieci (o ile dane te dotyczą wyłącznie małoletnich) 
do żebrania i informacja o doświadczeniach Policji, iż żebrzące dzieci są raczej 
samodzielne w tym procederze. Może to niestety potwierdzać wskazywany przeze mnie 
problem odstępowania funkcjonariuszy Policji od podejmowania jakichkolwiek działań 
w przypadku zgłoszeń, iż kilkuletnie dzieci oraz niemowlęta, są wykorzystywane 
do żebrania przez ich rodziców lub osoby podające się za ich opiekunów. 

Nie jest czytelne, czy problem wykorzystywania małych dzieci do żebrania przez 
osoby dorosłe był przedmiotem szczegółowej analizy i czy wskazane przez Pana 
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Komendanta sprawozdanie z działań podejmowanych przez Policję, zawierało również 
ocenę reakcji funkcjonariuszy Policji na sytuację, w której malutkie dziecko jest 
swoistym „narzędziem pracy" żebrzącego. Nie jest też jasne, czy rozpoznane zostały 
grupy przestępcze, która angażują się w proceder żebractwa, wykorzystując do tego 
dzieci. 

W związku z powyższym będę zobowiązany za udzielenie Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich dodatkowych informacji w powyższym zakresie. 


